
                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 
  

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE 

 

         Subscrisul, consortiul format din CERES INSOLV SPRL, cu sediul în București, str.Turturelelor, nr.11A, 

bl.C, et.4, modul 19, sector 3 si DS INSOLV SPRL, cu sediul în București, str.Turturelelor, nr.11A, bl.C, et.4, modul 

18, sector 3, numit prin incheierea din data de 16.02.2021, pronuntata de Tribunalul Ilfov -Sectia a VII-a Civila in 

dosarul nr. 30709/3/2017, anunţă organizarea de licitatii publice pentru valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul 

debitoarei, respectiv: 

 Pentru imobilul- Cladiri si constructii speciale industriale si terenuri situate in localitatea Halmeu, judetul 

Satu Mare cu o valoare de piata estimata de 2.765.300 lei, impreuna cu mijloace fixe de natura obiectelor de 

inventar cu o valoare de piata estimata de 414.832 lei si mijloace fixe de natura stocurilor cu o valoare estima-

ta de 1.764 lei. TVA-ul se va aplica dupa caz. Bunurile se vand in bloc; 

 Pentru imobilul -Cladire atelier situata in localitatea Tg.Neamt, judetul Neamt, cu o valoare de piata estimata 

de 3.000 lei. Pretul nu contine TVA. 

 Pentru bunurile mobile mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, cu o valoare de piata estimata de 

85.516 lei si mijloace fixe de natura stocurilor cu o valoare de 282 lei.  Bunurile se vand individual. Preturile 

nu contin TVA. 

 

Licitatia va avea loc in data de 07.07.2021, ora 11
00

 la sediul ales al consortiului  lichidatorilor judiciari din 

București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et, 4, modul 19, sector 3. 

In caz de neadjudecare, licitatiile vor avea loc in urmatoarele date 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.021, la 

aceeasi ora si in acelasi loc, pornind de la acelasi pret. 

Documentele pentru participare la licitatie trebuie depuse la sediul lichidatorului judiciar pana cel tarziu 

in ziua lucratoare anterioara desfasurarii licitatiei, ora 17
00. 

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul 

lichidatorului judiciar. Preţul fiecarui caiet de sarcini este de 500 lei + TVA. 

Pentru participare la licitaţie se va achita o garanţie 10% din valoarea de pornire la licitatie a bunurilor lici-

tate. Garanţia de participare la licitaţie poate fi depusă în contul de insolvență RO45BTRLRONCRT00I6061103, 

deschis la Banca Transilvania, beneficiar: TRANSBORDARE VAGOANE MARFA S.A (in faliment, in bank-

ruptcy, en faillite) CUI 11624123. Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon : 0743.068.025. 
 

 

 


